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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب القرآن _الموطأ

 شرح: باب العمل في الدعاء
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 نكمل ما قرئ باألمس

 بن طلحة عن -ميسرة المخزومي- زياد أبي بن زياد عن مالك عن وحدثني" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 أفضل ،عرفة يوم ((الدعاء أفضل)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن -الخزاعي– كريز بن هللا عبيد
خبره، يوم  :مضاف إليه، دعاء :عاءدالمبتدأ،  :أفضل، ((عرفة يوم دعاء الدعاء أفضل))، عرفة يوم دعاء
فعلى  ،هذا يحتمل أن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم ((عرفة يومدعاء  الدعاء أفضل))مضاف إليه،  :عرفة

 هذا يشمل الحاج وغير الحاج.
فيشمل الحاج وغير الحاج، ويحتمل أن يراد  ،باليوم اأقول: تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوط  

نه خاص بالحاج، والحديث : إيوم عرفة، إذا أردنا أن نقول في يوم عرفة، أو دعاء   به الحاج، فيكون المراد دعاء  
ان القائل في عرفة يحتمل األمرين، لفظه يحتمل أن يكون أفضل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم عرفة، سواء  ك

ذا كان  اومعلق   اوط  لكنه في هذا اليوم، فإذا كان الدعاء من أو في األمصار باليوم شمل الحاج وغير الحاج، وا 
 بالمكان الذي هو عرفة اقتصر فيه على الحاج. االدعاء منوط  

ويضاهي ويباهي ينزل عشية عرفة  -جل وعال-وال شك أن الحاج له مزية، الحاج له مزية على غيره، وهللا 
ال شك أن الحاج له مزية، وهذا اليوم  ((غفرت لكمأخبركم أني قد ))ثم يقول:  ((اغبر   اأتوني شعث  ))بالحاج، 

أفضل ))غير الحاج يناله من بركة هذا اليوم من فضله ما يكتب له،  اله مزية، فصيامه يكفر سنتين، إذ   اأيض  
لى الحاج ((يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إنما هذا يشمل الجميع، فينبغي  ،هذا غير منظور فيه إلى الحج وا 

معنى  ما ،ولذا استحب جمع من أهل العلم التعريف باألمصار ؛والدعاء ا اليوم بالعبادة والذكريستغل هذأن 
ويلزموا المساجد  ،التعريف باألمصار؟ نعم، هذه الكلمة استغلها من استغلها بأن يلبس أهل األمصار اإلحرام

عة، أما إن كان المقصود لغير النسك بدلبس اإلحرام  ،بمن وقف بعرفة، لكن ال شك أن هذا بدعة اتشبه  
لفضل هذا اليوم  اواغتنام   ،بالحجاج الزوم المساجد تشبه   -وهو المأثور عن بعض السلف-بالتعريف باألمصار 

فال بأس، هذا مأثور، مأثور عن السلف، كثير من السلف إذا صام لزم المسجد يحفظ صيامه، ولو في غير 
 عرفة.

ن كان  ،لبس اإلحرام المقصود أن التعريف إن كان المقصود به ولزوم المساجد هذا بدعة لغير الحاج، وا 
 فهذا مأثور. يوم العظيمالالمقصود به لزوم المساجد والتزام الذكر والعبادة في هذا 
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زاد ، ((له شريك ال وحده هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل ،))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
 إله ال))، وهو على كل شيء قدير(( ،بيده الخير ،يحيي ويميت ،وله الحمد ،))له الملك: في حديث أبي هريرة

 هللا إال إله ال :قبلي من والنبيون  أنا قلت ما وأفضل ،((، ))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةله شريك ال وحده هللا إال
ألن  لة فال، ليست بدعاء مسألة؛ء المسأهل هي دعاء؟ أما دعا ؟يعني هل هذه من الدعاء ((له شريك ال وحده

ي شهد هللا بها لنفسه، وأشهد عليها أفضل خلقه هي ر، كلمة التوحيد التدعاء المسألة الطلب، وهذه أعظم األذكا
واستنبط منه أهل العلم أن الثناء لعبادة، وهو متضمن لدعاء المسألة، أفضل األذكار، نعم هي داخلة في دعاء ا

راد بالدعاء دعاء العبادة فالثناء والذكر من أفضل العبادات، إن كان المراد به دعاء دعاء، وال شك إن كان الم
ن كان على سبيل االلتزام نعم، فدعاء العبادة مستلزم لدعاء  مسألة، إن كان دعاء المسألة مأخوذ من لفظه فال، وا 

والحديث فيه كالم  ائلين(())من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السالمسألة، وجاء في الخبر: 
 معروف. ألهل العلم

ذا أو ه ((قلت ما وأفضل ،))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةاآلن فيه ارتباط بين المعطوف والمعطوف عليه: 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل األذكار ما قاله هو  هو الذكر الذياستئناف؟ نعم، أو كالم مستأنف؟ 

يعني ئنافية، نعم، : ال إله إال هللا وحده ال شريك له، فتكون الواو است-الصالة والسالمعليه -والنبيون من قبله 
منهم من يقول: إن  وجعلت قرة عيني في الصالة(( ،من دنياكم النساء والطيب ))حبب إلي   :نظير ما جاء في

تئناف؛ ألن الصالة ليست ثالث فليس بثابت، ومنهم من يقول: هذا اس :الثالثة معطوفة على االثنتين، وأما لفظ
 من أمور الدنيا.

 على كل حال الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد، وأنها أفضل األذكار على اإلطالق.
، طلحة بن عبد هللا بن كريز الخزاعي تابعي، أن رسول هللا "ال خالف عن مالك في إرساله"يقول ابن عبد البر: 

ولذا يقول ابن عبد  ؛فهو مرسل -عليه الصالة والسالم-لى النبي قال، رفعه التابعي إ -صلى هللا عليه وسلم-
من  امن وجه يحتج به، وقد جاء مسند   اوال أحفظه بهذا اإلسناد مسند   ،ال خالف عن مالك في إرساله"البر: 

من حديث علي وابن عمرو والفضائل ال تحتاج إلى من يحتج به" هذا  اابن عمرو، وقد جاء مسند  حديث علي و 
 ابن عبد البر. كالم

 -عبد هللا بن عمرو-فهو مخرج عند ابن أبي شيبة، وحديث ابن عمرو  -علي الذي أشار إليه-أما حديث 
 عب.عند البيهقي في الش   امخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيض  

عمرو بن شعيب عن أبيه عن  ، وروي عن عبد هللا بن عمرو ومن طريقالمقصود أنه روي عن علي موصوال  
 والكالم في هذه السلسلة معروف ألهل العلم. ،جده

به"  والفضائل ال تحتاج إلى من يحتج ،...من وجه يحتج به اا اإلسناد مسند  يقول ابن عبد البر: "وال أحفظه بهذ
أو حيحة بأنه يقبل في أحاديث الفضائل الضعيف، وال يشترط أن تكون ص على مذهب الجمهور اهذا جري  

 :منها: أن يكون الضعف غير شديد، ومنها اويشترطون لذلك شروط   ،حسنة، بل يحتج بالضعيف في الفضائل
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نما يعتقد االحتياط، أن يندرج تحت أصل عام، ومنه فقول جمهور أهل العلم ا: أال يعتقد عند العمل به ثبوته وا 
 االحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هنا.

 لمقاري نقل االتفاق على العه مال علي مة األربعين االتفاق على هذا القول، ومثله ما قالونقل النووي في مقد
معروف  اوحديث   اقديم  بالحديث الضعيف في الفضائل، لكن االتفاق هذا منقوض لوجود الخالف، والخالف فيه 

 عند أهل العلم.
الهم يشترطون لألحكام أال تنزل عن الحسن، الفضائل المراد  الفضائل  هما في بها ما يرتب على فعله ثواب وا 
 ثواب، وال يعاقب على تركه، ما الفرق بين الفضائل والسنن؟ نعم. هثواب؟ في

 ......:..طالب
فما الفرق بينها وبين  ،عمل جديد، طيب، أنا أقول: ما دامت الفضائل يثاب على فعلها وال يعاقب على تركها

 نعم.؟ ي االصطالح في حدهاالسنة المعروفة عند جمهور أهل العلم ف
 ......:..طالب

ال بدعة؟ يرتب عليها ثواب   :يقول؟ يقول ماذاثابتة، نعم، اآلن من يقول بمشروعية صالة التسبيح  ال ما  اسنة وا  وا 
 ما يظهر فرق. امن الفضائل؟ إذ  ؟ هي من الفضائل أو ليست ايرتب عليها ثواب  

 ......:..طالب
إنها من السنن عند من يقول بها؟ ليست سنة،  :ال يقالا  لها وقت محدد؟ و  ابيح هذهالتس يلزم، صالة ما يلزم، ال

ال  اإذ    تصير؟ ماذابدعة وا 
 ......:..طالب

 ال ما يلزم، كل الدنيا ثبوته ظني.
 ......:..طالب

 االح  أما بالنسبة لحدها اصطأقل من الظن،  تثبت بالحديث الضعيف ما هو بظني :إذا قلنا ،ثبوتها  .......ال
وأربع ركعات قبل العصر يستطيع أحد أن يخرجها عن  ،اآلن السنن الرواتب هذهالسنة يدخل فيها الفضائل، 

تعريف السنن؟ ال يمكن، هل هي من الفضائل أو من غير الفضائل؟ من الفضائل، كونها تندرج تحت أصل 
األذكار، يث الذي معنا يندرج في باب كثير منها يندرج تحت أصل عام، اآلن الحد اأن السنن أيض  عام، الغالب 

صالة التسابيح عند من يقول بها تندرج تحت الحث على الصالة، قراءة القرآن وما وقد جاء الحث على الذكر، 
من الفضائل وتندرج تحت  :ورد في ذلك من أحاديث ضعيفة في تخصيص بعض الصور، بعض الصور يقولون 

ولم نرتب  ،ا ال يختلف عن تعريف السنن، فإذا رتبنا على الفضائل ثوابالحث العام على قراءة القرآن، لكن حده
 .االسنن، والسنن من األحكام اتفاق   من هي اعلى تركها عقاب إذ  

الشروط التي اشترطوها ال يمكن أن تنضبط، أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط، ابن حجر في تبيين العجب زاد 
 :ألفه بحديث ضعيف قال اال تنضبط، وكل من أراد أن يثبت أمر   على هذه الشروط، المقصود أن هذه الشروط
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ذا أراد نفيه قال: سنة وال تثبت إال بخبر ثابت، فمثل هذه األمور ال تنضبط ولذا يجنح بعضهم  ؛من الفضائل، وا 
 ام.ومنها الفضائل إال بما تثبت به األحكام؛ ألنها كلها شرع، والشرع متساوي األقد ،إلى أن السنن ال تثبت

، أبو حاتم وأبو زرعة، ومقتضى عمل البخاري ومسلم، وبه اجمع من أهل العلم ال يرون العمل بالضعيف مطلق  
عن  يقول ابن العربي، ويشدد فيه، أبو حاتم ال يرى العمل بالحديث الحسن، ال يرى العمل بالحسن فضال  

وأنه في دائرة اإلهمال كالضعيف، جاء ، بن القطان ال يرى العمل بالحسن لغيره أصال  لضعيف، أبو الحسن ا
، المقصود أن هذه المسألة واأللباني وجمع من أهل العلم فقالوا بهذا القول مثل الشوكاني كثير من المتأخرين

 خالفية بين أهل العلم، والجمهور عرفنا مذهبهم.
فضائل، نعم يفرق بين األحكام شيخ اإلسالم يريد أن يوجه كالم اإلمام أحمد، اإلمام أحمد يفرق بين األحكام وال

ذا جاءت األحكام أراد رجاال   ،والفضائل فيحتج بالضعيف في الفضائل  يعني يشد بهم القول، نعم. ،هكذا وا 
اإلمام أحمد من  ، مراده بالضعيف الحسن؛ ألنشيخ اإلسالم يوجه كالم اإلمام أحمد أن مراده بالضعيف الحسن

حاديث إلى ثالثة أقسام، إنما يقسموا الحديث إلى صحيح وغير صحيح، وال يعرف عنهم تقسيم األ ،المتقدمين
 فيكون مراده بالضعيف ما جاء في اصطالح الترمذي ويعبر عنه بأنه حسن في المرتبة بين المرتبتين.

على قول شيخ اإلسالم، نعم، لكن ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه  الضعيف ال يدخل في كالم اإلمام أحمد أصال   اإذ  
ألنه يريد لألحكام هكذا ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ  ؛اإلمام أحمد ال يحتج بالحسن في األحكام أن

رحمه -وهذا خالف المعروف من مذهبه  ،اإلمام أحمد ال يحتج بالحسن في األحكام ااإلسالم يساوي الحسن، إذ  
 .-هللا

الترمذي، وهو معروف عند شيوخ الترمذي ومن ن الحسن ال يعرف إطالقه قبل : إيدعم قوله اشيخ اإلسالم أيض  
 كما هو مقرر في موضعه. م،قبله

العلم  لعيف، ثم إذا وردنا أحاديث حكم أهالتقعيد ينبغي أن يكون على عدم االحتجاج بالض المقصود أن هذا
نما دلت  ،تقويتهاضعيفة، ثم دلت القرائن التي ال تنهض على  هابضعفها أو درست أسانيدها فوجدت القرائن وا 

فضيلة من الفضائل في ذكر من  تأو ما أشبه ذلك، أو جاء ،على أن أهل العلم عملوا بها من غير نكير
ن لم يكن من حيث الصناعة فيتسامحون في مثل هذا  ،األذكار، وغلب على ظن اإلنسان أن هذا الذكر ثابت، وا 

 إنه ال يحتج بالضعيف. :حتى الذين يقولون 
يحتج بالضعيف، مثل الشيخ أحمد شاكر  في التصحيح والتضعيف ثم يقول: إنه ال اد  بعض أهل العلم يتساهل ج

-يحتج به  من أجل أنبقي عنده ضعيف هذا، هو  يقولفي التصحيح والتضعيف ثم  اجد   ايتساهل يتساهل جد  
الصحيحين، د في ، بالمقابل أناس يندر أن يصح عندهم خبر ال يوجايندر أن يضعف حديث   ؟! يعني-رحمه هللا

، لكن الضعيفة ديثاحلكن العبرة بأهل التوسط واالعتدال، وكتب الحنابلة مشحونة باأل بعض الناس يتشددون،
يعني كتب الفقه مشحونة، نعم يستدلون بالضعيف على  ،يرد على هذا أنهم يحتجون بالضعيف في األحكام

أن الضعيف ال يحتج ستثناء، األئمة يقررون عن السنن والمستحبات، كتب المذاهب كلها بدون ا جبات، فضال  وا
في األحكام، وال شك أن هذه غفلة منهم، غفلة  اا، يريدون احتجاج  به في األحكام ومع ذلك أتباعهم يحتجون به
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عن التقعيد، نعم، هو مجرد استرواح وميل، يعني إذا لم يكن في المسألة إال هذا الحديث فكونك تعمل بهذا 
ال يستند إلى دليل، فالحديث ضعيف عنده أحب  ااجتهاد  ، أو تجتهد صال  أهمل المسألة الضعيف أفضل من أن ت

نما يعتقد  ، أال يعتقد عند العمل به ثبوته-رحمه هللا-عن أبي حنيفة  اوهذا مأثور أيض   ،إليه من الرأي وا 
 االحتياط.

العكس، والمحدثون يؤصلون و  الفقهاء يكملون صنعة أهل الحديث ،وهلل الحمد ،على كل حال العلم متكامل
بأمس الحاجة اإلنسان  ، وكلها علومهذافي في هذا وال ال المسائل الفقهية بما عندهم من نصوص، فال يقدح 

 -أعني الفقهاء والمحدثين-، بل كل منهم اأبد   ان هذا الكالم ال يفهم منه أننا نتنقص أحد  إ :قول....... نإليها،
ته إال وسعها، فقيه صرف جهده ووق الكن ال يكلف هللا نفس   ،واستفرغ وسعه ،كلهم محل عناية، كلهم بذل جهده
ا إال وسعها ال يكلف هللا ذلك لالستنباط وجهل أو غفل عما عدا  ولذا ؛اقد من أهل الحديث ويكمليأتيه الن ،نفس 

ها الفقهاء، يعني ال ما يضعفون األحاديث التي اعتمد ادرب مأثور عند أهل العلم، كثير   تجدون تخريج كتب الفقه
سن ويكمل ويردفه بالح العالم يحشد األدلة فيأتي بالصحيحبد أن نفرق بين االعتماد واالعتضاد، يعني كون 

كتاب التوحيد للشيخ محمد بن  ه يشهد له ما تقدم، يعني كما قيل انتقدهذا ال يالم، نعم ال يالم؛ ألن ،بالضعيف
الضعيفة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل على أصل المسألة بآية  عبد الوهاب أنه أورد فيه بعض األحاديث

من القرآن، يفتتح الباب بآية من القرآن، باب كذا وقول هللا تعالى، ثم بعد ذلك يردفها بالحديث الصحيح، نعم، 
مغمز ولو كان فيه  ين والتخصيصيك إذا جاءه حديث يستفاد منه التعالذي يشمل المسألة بعمومه، ثم بعد ذل

 لبعض أهل العلم.
فمسألة حشد األدلة غير االعتماد على الضعيف؛ ألن هذه األحاديث إنما يؤتى بها لالعتضاد، ظاهر صنيعه 

الصحيح، على  سند أنه يعمل به، لكن لما اشترط الصحة وفى، يعني ما يؤخذ من كونه أورد وأاأنه ال يحتج به
 [( سورة غافر06)] {َلُكم }اْدُعوِني َأْسَتِجبْ ودعاء المسألة مطلوب، كل حال هذا من التنوع، دعاء العبادة مطلوب، 

، لكن ا، نعم، فتستغل األوقات الفاضلة بأنواع العبادات، من حيث التقعيد ال يعمل به مطلق  وهذا يشمل األمرين
 ، نعم؟كل مسألة بخصوصها

 ......:..طالب
وهو قول  ،كن ما يشد في المسألة بحيث يهمل القول اآلخر، لاهو الكالم في الفضائل، في الجميع ما يقبل إطالق  

 ، نعم.هل العلمعامة أ 
 -بن كيسان- سو طاو  عن -محمد بن مسلم بن تدرس- المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"يقول: 
 يعلمهم كما ،الدعاء هذا يعلمهم كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عباس بن هللا عبد عن اليماني

، التشبيه في حفظ حروفه؛ ألن القرآن حفظه القرآن من السورة يعلمهم كما الدعاء هذا يعلمهم ،"القرآن من سورةال
من عذاب جهنم، يعني من عذاب  ((جهنم عذاب من بك أعوذ إني اللهم)) :يقول إنما يكون بحفظ حروفه،

لتجئ بك يا أأعتصم و  :إني أعوذ بك يعنيأصلها يا هللا،  :معنى أعوذ، اللهم ((بك وأعوذ)) يكون في نار جهنم،
من عذاب يكون في )) ئ إليكوألتجوأعتصم  ((وأعوذ بك))رب من عذاب العقوبة التي تكون في نار جهنم، 
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 ة، وعدم االستنزاه واالستبراء من البول،المشي بين الناس بالنميم :بر سببهوأكثر ما يكون العذاب في الق ((القبر
واختبار، المسيح الدجال: المسيح بالتخفيف وبالحاء  وامتحان ابتالء فتنة ((الدجال مسيحال فتنة من بك وأعوذ))

يح، ومنهم من أعجم الحاء فقال ،المهملة : المسيح مسيخ، وعلى كل حال الرواية المحفوظة :منهم من شددها مس ِّ
لمسيح عيسى بن مريم فهذا ألنه ممسوح العين اليمنى، وأما بالنسبة ل ؛بالتخفيف والحاء، الدجال: سمي بذلك

ألنه إذا مسح ذا العاهة  ؛اللة، والمسيح ابن مريم سمي بذلكل فهو مسيح ضدجامسيح هداية، وأما بالنسبة لل
ه، على كل حال الفرق بينهما ظاهر، برئ، وقيل: ألنه مسح األرض، وقيل: ألنه ممسوح القدم، ال أخمص ل

ال وصف ال لقب؟ لقب، اسمه المسيح اسم وا    ؟لقب وصف؟ عيسى، نعم، والمسيح؟ :وا 
 ......:..طالب

ال وصف؟  طيب، هو من حيث االصطالح لقب  لكن جاء اسمه، اسمه المسيح ابن مريم، فهو اسم وا 
 طالب: وصف.

 "الرحمن الرحيم" :، مثلا، نعم، قد يكون اللفظ في أصله وصف، ثم يتداول فيصير اسم  -جل وعال-أسماء هللا 
 نعم.

ما يعرض لإلنسان في حياته مما يصرفه  ((المحيا فتنة من بك وأعوذ ،فتنة المسيح الدجال))وأعوذ بك من 
ما يعرض لإلنسان عند موته، وقيل: فتنته في قبره، وقد جاء األمر باالستعاذة من هذه  ((والممات)) عن دينه،

من التشهد فليتعوذ باهلل من  إذا فرغ أحدكم)): امرفوع   -رضي هللا عنه-األربع، فعند مسلم من حديث أبي هريرة 
–فاألمر بها دل على وجوبها؛ ألن األصل في األمر الوجوب، وأوجبها طاووس  ((فليستعذ))وفي رواية:  ((أربع

مسلم، والجمهور على أنها  وأمر ابنه بإعادة الصالة لما ترك االستعاذة من هذه األربع كما في صحيح -الراوي 
الالم الم  "فليتعوذ"ألمر، الم االالم  ((فليستعذ باهلل)) ائل: جاء األمر بهاقد يقول قوليست بواجبة،  مستحبة

عليه الصالة -وأكثر من وصف صالة النبي  ،ما علمها المسيء -عليه الصالة والسالم-األمر، نعم، النبي 
مكي معروف أبو الزبير الا األمر من الوجوب إلى االستحباب، صوارف لهذ لم يذكرها، فيقولون: هذه -والسالم

 تدليسه، مدلس وقد عنعن، رواه عن طاووس بالعنعنة.
 والقول الراجح في تدليسه؟ ،وهذا يقول: ما تقولون فيمن قال: هذا من عنعنة أبي الزبير

هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح، في صحيح مسلم محمول على االتصال؛ ألن عنعنات المدلسين في 
ديث مخرج في مسلم، فال كالم االتصال، والحديث مما خرجه مسلم، الح الصحيحين محمول عند أهل العلم على

 .ألحد
 ......:..طالب

 على لفظه. ايعني حرص  
 ......:..طالب
كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل االستحباب، وقد يعلمهم السورة، وقد  ، قد يعلمه السورة من القرآننعم

 المشبه به ليس بواجب، تعليم السور من القرآن واجب؟يعني حباب، علمهم السور من القرآن على سبيل االست
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 طالب: ال، ليس بواجب.
 كما يتعلم القرآن. وجه الشبه هو المحافظة على حروفه المشبه به ليس بواجب، المقصود أن اإذ  
 عن اليماني -بن كيسان- وسو طا عن -محمد بن مسلم الذي سبق- المكي الزبير أبي عن مالك عن وحدثني"

 "يقول الليل جوف من الصالة إلى قام إذا كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عباس بن هللا عبد
 السموات نور أنت ،اللهم لك الحمد))يعني بعدما يكبر تكبيرة اإلحرام يقول:  ((الحمد لك اللهم)) يقول: خبر كان

َماوَ  ،وجاء في آية سورة النور ،واألرض السموات نور أنت ((واألرض ( 53)]{ اِت َواْْلَْرِض َمَثُل ُنورِهِ }َّللاهُ ُنوُر السه
( سورة 8)] }َأن ُبوِرَك َمن ِفي النهاِر{، ((النار)) :وفي رواية ((حجابه النور))، فاهلل نور، وإلى آخره ..[سورة النــور

 ما معنى اآلية؟ [النمل
 ......:..طالب
 كيف؟ ؟نعم

 ......:..طالب
حجابه النور لو كشفه نعم، وفي  -جل وعال-لكن اآلن نريد من في النار، هللا  [( سورة النمل8)] ا{}َوَمْن َحْوَلهَ 

على كل حال راجعوا لها كتب التفسير، هذه فيها إشكال كبير عند أهل العلم يراجع لها كتب  ((النار)) :رواية
 التفسير، يعني االسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا.

قيام وقيوم بمعنى  ((واْلرض السموات قيام أنت ، ولك الحمدالحمد ولك السماوات واْلرضأنت نور اللهم ))
ومن فيهن )من( هذه  ((فيهن ومن واْلرض السموات رب أنت الحمد ولك)) واحد، والمراد به من يقوم بحفظهما،

أنت الحق وقولك )) حق وقولك فأنت حق ،بحقالمعبود  اإلله ((الحق أنت)) العقالء على غيرهم،للعقالء، فغلب 
 تعريف جزئي الجملة ؟ماذايدل على  ((الحق ووعدك وقولك الحق، ))أنت الحق،الجملة  ،تعريف جزئي ((الحق

ال سواه، بل وعد ال  ((ووعدك الحق))ال غيره،  ((قولك الحق))يعني ال غيرك،  ((أنت الحق))يفيد الحصر، 
وال شك، واإليمان  ال مرية فيه ((حق -الذي هو البعث- كولقاؤ ))يدخله خلف البتة، إنك ال تخلف الميعاد، 

النار ا ونعيمها حق، و الجنة وجوده ((حق والنار ،حق والجنة)) ،-جل عال-بالبعث ركن من أركان اإليمان باهلل 
النار ال خالف فيه أن يعتقده المسلم، وجود الجنة و  وجودها وعذابها حق، ال شك فيه وال امتراء، هذا مما يجب

ن أهل السنة، وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل اآلخرة، ال حاجة لهما في نظرهم، وجودهما في بي
الدنيا عبث عندهم، لكن الذي عليه أهل السنة من أئمة اإلسالم وسلف هذه األمة كلهم على أن الجنة والنار 

( سورة 60)] نهاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا{}الفي حق فرعون وأهله:  -جل وعال-مخلوقتان، يقول  ،موجودتان
  ".أدخلوا ويوم القيامة"ألنه قال بعد ذلك:  ؛متى هذا؟ في الدنيا [غافر

 طالب:......
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشده اْلَعَذاِب{  ،، نعمويوم تقوم الساعة العافية،  نسأل هللا [( سورة غافر60)]}َوَيْوَم َتُقوُم السه

نعم، فهذا دليل من أصرح األدلة واألقوال على أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل اآلخرة، وجاء في حديث 
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يفتح له باب إلى النار، والنبي  هاالبتالء واالمتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، وغير 
  .حاديث الصحيحة رأى الجنة والنارفي األ -عليه الصالة والسالم-
والجنة  -و الحقأ- ، ووعدك الحق، ولقاءك حقوقولك الحق ،أنت الحق))هاه  ((حق والساعة ،والنار حق))

انقدت  ((أسلمت لك اللهم، حق))يعني قيامها الذي به تكون نهاية الدنيا  ((الساعةو  حق، والنار حق،
ليك)) فوضت أموري كلها ((توكلت وعليك)) اجازم   اصدقت وأيقنت يقين   ((وبك آمنت))وخضعت،   ((أنبت وا 

من لم يقبل الدعوة، ومن خاصم بالباطل يخاصم باهلل  ((خاصمت وبك)) بقلبي وقالبي إليك رجعت مقبال   :يعني
ليك)) ،-جل وعال- ، ال إلى غيره من -جل وعال-كل من ظلم أو جحد الحق فإنه يحاكم إلى هللا  ((حاكمت وا 

}َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليهِة  ،-جل وعال-وال من القوانين المستوردة من األعداء، إنما التحاكم إلى هللا  ،والعادات األعراف
ُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم{ [( سورة المائدة36)] َيْبُغوَن{ }َوَمن لهْم  [( سورة النساء03)] }َفاَل َوَربِ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتهَى ُيَحكِ 

 في اآليات الثالث، المقصود أن األمر ليس بالسهل وال بالهين. [( سورة المائدة66)] ُكم ِبَما َأنَزَل َّللا ُ{َيحْ 
عنه من الذنوب بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنب،  أخرتما و  يعني قبل هذا الوقت، ((قدمت ما لي فاغفر))

ال فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو يكون هذا الدعاء تعليم ألمت -عليه الصالة والسالم-ومنه  ه، تعليم ألمته، وا 
: المراد به وأعلنت أخفيت :يعني وأسررت ((أخرتما و  تفاغفر لي ما قدم))معصوم من أن يقع منه الذنب، 

والحديث متفق عليه، الحديث  ))وال حول وال قوة إال باهلل((زاد البخاري: ، ((أنت إال إله ال إلهي أنت)) أظهرت
 عليه.متفق 

َماَواِت َواْْلَْرِض{ هللا نور، نعم،  ، هل يعني هل يساغ أن يسمى بعبد النور مثال   [( سورة النــور53)]}َّللاهُ ُنوُر السه
هل يراد به حقيقة المصدر أو اسم الفاعل؟ يعني منور، أو  -جل وعال-المراد بنور إطالق المصدر على هللا 

َماَواِت َواْْلَْرضِ  -جل وعال-نور، كما قال عن نفسه نور؟ األصل أنه  -جل وعال-هو بذاته   {}َّللاهُ ُنوُر السه
السماوات ، منهم من يقول نور: يعني منور -عليه الصالة والسالم-كما قال عنه نبيه   [( سورة النــور53)]

 مفر، بل علينا وال إلطالق فال مندوحة عنه، وال محيدواألرض، وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب والسنة هذا ا
أو عبد  ،، يعني هل يقال: النور، عبد النور مثال  -عليه الصالة والسالم-أن نسلم بما جاء عن هللا وعن رسوله 

عبد  :نور، أو ال بد أن يقال: نور السماوات واألرض؟ ألن من األسماء ما ال يطلق إال مع مقابله، ما تقول
هو الضار، فمن األسماء المتقابلة ما ال يمكن إفراد بعضها  الكن أيض   ،هو النافع -جل وعال-النافع، نعم، وهللا 

  .وهكذا إليهمنها المضافة ال يمكن أن تطلق بغير المضاف عن بعض، 
على كل حال المسألة هو مغفور له ما تقدم من  .، بعد النبوة معصومالذنب معصوم عن عليه الصالة والسالمو 

 اهل العلم، أما من وقوع الشرك فهذا إجماع، أو وقوع ما يخل بالتبليغ أيض  ذنبه وما تأخر، ومعصوم عند عامة أ 
لكن الجمهور  ،مختلف فيها وفق للرجوع عنها مسألةيمسألة وقوع الكبائر أو وقوع الصغائر التي هذا إجماع، 

ي قصة ويقع منه خالف األولى كما فعلى أنه معصوم ال يقع منه كبيرة، يقع منه خالف األولى، قد يجتهد 
 األسرى، وهي التي يستغفر منها، نعم.

 ......:..طالب
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 .((حجابه النور))مع  مناسبا ذيعني ه ((نور أنى أراه))
 ......:..طالب

ال لو أردنا أن نقول مثال   هو نفس : هل لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب، وا 
 ، نعم؟عي بهذا الكالم كلهما لنا دا  ؟أو النور ينبعث منه النور
 ......:..طالب

 هذا دعاء استفتاح، هذا الدعاء من أدعية االستفتاح التي تقال في صالة التهجد.
 ......:..طالب

 .ال، ال هذا في أول تسليمة
 ......:..طالب

مر فيه هل هو اسم؟ واأل :هو موجود على كل حال في أسماء أهل العلم عبد النور، لكن هذا مما يختلفون فيه
 سعة، وجد ما يدل عليه ومن فهمه صفه ال اسم ونفاه من األسماء له وجه.

 بن هللا عبد بن هللا عبد عناألنصاري،  "عتيك بن جابر بن هللا عبد بن هللا عبد عن مالك عن وحدثني"يقول: 
جاء في الروايات  كذا في رواية يحيى، وهو أولى مما "قال أنه"األنصاري المدني  عتيك بن ويقال: جبر ،جابر

، فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد هللا ااألخرى ممن أدخل بين عبد هللا بن عبد هللا وبين ابن عمر راوي  
لكن "يعني جد عبد هللا، نعم، يقول ابن عبد البر:  ،جابر بن عتيك :وابن عمر عتيك بن الحارث، وفي رواية

 في "معاوية بني في -رضي هللا عنهما-بن الخطاب  عمر بن هللا عبد جاءنا :أنه قال""، رواية يحيى أولى
صلى هللا - هللا رسول صلى أين تدرون  هل" :فقال" بالمدينة األنصار قرى  من قرية ،قرية وهي معاوية بني

صلى هللا عليه - هللا رسول صلى أين تدرون  هل" ؟أين صلى ..؟هل صلى "؟مسجدكم من -عليه وسلم
 -رضي هللا عنه-مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه  "نعم :له فقلتهذا؟  مسجدكم من -وسلم

، هو يحرص -رضاهأو  رضي هللا عنه-لكنه لم يوافق على ذلك  -صلى هللا عليه وسلم-على اقتفاء آثار النبي 
 ،فيها -والسالمعليه الصالة -ويفعل ما فعله النبي  ،ويتتبعها ،-عليه الصالة والسالم-على اقتفاء آثار النبي 
لتقع أقدامه على أقدام دابة  بتهفي التمهيد عنه أنه كان يكفكف دا فذكر ابن عبد البر ،بل كان يبالغ في ذلك

مما لم يوافق  -رضي هللا عنهما-، وهذا اجتهادات ابن عمر مما شذ به ابن عمر -عليه الصالة والسالم-النبي 
سد الذرائع الموصلة و ند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف ع

 .مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى، ال على أن تبعث وتوجد إلى الشرك
 "منه ناحية إلى له وأشرت فقلت له: نعم، ؟من مسجدكم هذا -صلى هللا عليه وسلم-أين صلى رسول هللا "

 يعني من المسجد.
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 ......:..طالب
 ......اآلن، هو يقول: ما حكمه؟ نقول:...........خالفة؟ الخالفة ميئوس منها في بالد كفار هذا الكالم، ال

 للمسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص وجوده مثل عدمه. كافر مؤذ  
ر اإلمكان مشروع، تقليل السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقد :في كتابه -رحمه هللا تعالى-شيخ اإلسالم 

، فجاء هذا كل واحد ألف مثال   ،عند ظالم، وهذا الظالم فرض ضريبة على الناس االشر لو صار شخص مستشار  
المستشار وقال: لو خفضتها إلى خمسمائة هان األمر، هذه الخمسمائة ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظلم 

يخ اإلسالم يرى شرعية مثل هذا، فتخفيف الظلم في نظر شيخ إقرار للظلم، لكن تخفيف في المقابل، ش اأيض  
 بقدر اإلمكان. شرعي -رحمة هللا عليه-بن تيمية ااإلسالم 

 ......:..طالب
نقول: يا أخي األصل أنهم ال عالقة لهم في هذا الباب، وأنهم كونهم يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن 

بمصلحة اإلنسان الشخصية؛ ألن بعض الناس يخلط بين مصلحته ما هي  ،المصلحة تقتضي هذا، المصلحة
 تالشخصية ومصلحة األمة العامة، نعم المصلحة الشخصية ال ينظر إليها بمثل هذه األمور، لكن إذا كان

على قول شيخ اإلسالم  ا، تخريج  اوأخف شر   اضر   ق بترشيح هذا الكافر الذي هو أخفمصلحة األمة بكاملها تتعل
أال يتفاوت المسئولون فيها شرهم  يسمونها إسرائيل التيالسوء هذه  كال، يعني في تاريخ الدولة نابتةما فيه إش
؟ نعم، يختلفون، يعني لو شخص ترشح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ازيادة ونقص  

ير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر فرشح المسلمون اآلخر اكتفاء  لشره، ما هو باألصل، أصل المسألة غ اضرر  
، يعني مل ويتولى بنفسه أعمال غير مشروعةبقدر اإلمكان نعم، لكن ال يعني هذا أن اإلنسان يقحم نفسه ليع

مفروض عليك شخص، شخص أقل من اآلخر أنت  ايختلف هذا عن هذا، نعم يختلف عن كونك ترشح شخص  
ولو كان ضررك  لتعمل أعمال شريرة تخالف اإلسالمترشح  تنفي الشرط خرجناه على قول شيخ اإلسالم، لكن أ

 ، فرق بين هذا وهذا.إقرار الشرعلى المسلمين أقل، نقول: ال يجوز أن تدخل فيها، لكن أن تتولى بنفسك 
 

 نعود إلى الحديث.
من ا وعرفنا هذ ،يعني ليصلي فيه "في مسجدكم هذا؟ -صلى هللا عليه وسلم-هل تدرون أين صلى رسول هللا "

فقلت له: نعم، وأشرت إلى " -عليه الصالة والسالم-وانفرد به ابن عمر من تتبع آثار النبي  ،مما اختص به
يعني في هذا  "؟فيه بهن دعا التي -الدعوات :يعني- الثالث ما تدري  هل :فقال" من المسجد "ناحية منه

ال ما يد ال ما يدري؟ قال: صدقت، يدري وا  ري؟ يدري ابن عمر؛ ألنه قال في األخير: المسجد، ابن عمر يدري وا 
صدقت، فعجبنا  :ويقول له -عليه الصالة والسالم-إن هذا مثل ما جاء جبريل يسأل النبي  :وال نقول "صدقت"

ن كان  له يسأله ويصدقه، هنا فيه طرح العالم المسألة على من دونه، لتقر في ذهنه إن كان جاهال   لم، وا  بها ع 
 -عليه الصالة والسالم-ذهنه، وسمعها من حضر واستفادوا، وهذا أصله سؤال جبريل للنبي لها ثبتت في  احافظ  

 اإلسالم، واإليمان، واإلحسان. :عن الدين، عن الدين بدوائره الثالث
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 ......:..طالب
 عن الشجرة التي تشبه المؤمن. -عليه الصالة والسالم-نعم، سؤال النبي 

 من اعدوًّ  عليهم -جل وعال-هللا  يظهر ال بأن دعا :فقلت ؟بهن أخبرنيف :قال ،نعم :فقلتالتي دعا بهن؟ "
أو قد ينصر  ن إذا قابلوا الكفار متحتم نصرهميعني من غير المؤمنين، يظهر هل معنى هذا أن المؤمني "غيرهم

لى على وجه األرض ع اعام   االكافر ويدال عليه من باب االبتالء واالمتحان؟ لكن ال يظهر، يعني ظهور  
بأن ال يظهر هللا عليهم "المسلمين ال، لكن ال يمنع أن ينتصر الكافر من باب ابتالء المؤمن، ابتالء المسلمين، 

أجيب  "فأعطيهما" يعني بالمحل والجدب "بالسنين يهلكهم وال" يعني من غير المؤمنين، "من غيرهم اعدوًّ 
  ، أعطي هاتين الدعوتين، نعم؟بينهم بأسهم يجعل ال بأن :دعوة ثالثة ودعا بدعوته، أو بدعوتيه،

 ......:..طالب
هو الذي قاله،  أين صلى؟ فقلت: نعم، القائل هذا المسئول وابن عمر أقره، المسئول هذا، فقال: هل تدرون 

ودعا بأن ال يجعل بأسهم "وأقره ابن عمر قال: صدقت، وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل،  "فأعطيهما"
 ابن قال يدل على أن ابن عمر كان عنده علم من ذلك، "صدقت :قال، فمنعها" والفتن يعني في الحروب "بينهم
وقدره، وفي  -جل وعال-لن يزال القتل إلى يوم القيامة، وهذا بقضاء هللا  "القيامة يوم إلى الهرج يزال فلن": عمر

، لما قتل عمر بدأت -عنهرضي هللا -أن هناك باب إذا كسر الباب بدأت الفتن، والباب هو عمر  :حديث حذيفة
ام، مظلوم بين المهاجرين واألنصار، في بلد اإلسالم، وبين المسلمين، الفتن، تاله قتل الخليفة الراشد، الصوام القو  

وهذا شأن الفتن، إذا بدأت واستفحلت ال يمكن السيطرة عليها، ال يمكن السيطرة عليها، هي في أول ما تكون 
 ؟عليها، لكن إذا استفحلت ال يمكن، نعم ةر سيطالفتية، يمكن معالجتها و 

 ......:..طالب
 ما وافقه أحد.، -وأرضاه رضي هللا عنه-هذا اجتهاده، وهذا من شواذه 

 ......:..طالب
َقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى{ -عليه الصالة والسالم-أما ما جاء له ولغيره  ، هذا للجميع [( سورة البقرة523)] }َواتهِخُذوْا ِمن مه
 من غير مزية له على غيره فال يلزم. -عليه الصالة والسالم- اأما ما صلى به اتفاق  

 طالب: الحرم.
اءت ألنها ج ؛ن الصفوفيبميام ،مطالب بالصف األول وال حرم وال غيره، كل إنسان مطالب، أنت مصل   

 نصوص تخصك، نعم؟
 ......:..طالب

ه بعض الناس، على كل حال تتبع اآلثار ال شك أنه يجر إلى أن ويتتبع ،يتتبعونه، يذكرونه في تواريخ المدينة
 تعبد هذه اآلثار، وأن يعتقد فيها، وأن يتبرك بها، كما هو حاصل.

 إما :ثالث إحدى بين كان إال يدعو داع   من ما: "يقول كان أنه أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"ثم قال: 
ما -بعين ما سأل- له يستجاب أن ما -يوم القيامة- هل يدخر أن وا  من الذنوب نظير دعائه،  "عنه يكفر أن وا 
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نما هو توقيف، اواجتهاد   امثل هذا يستحيل أن يكون رأي  "وهذا الكالم قول زيد بن أسلم، يقول ابن عبد البر:  ، وا 
ل: قا -عليه الصالة والسالم-ثم أخرج عن جابر أن النبي  "-عليه الصالة والسالم-وهو خبر محفوظ عن النبي 

أو يحط بها عنه خطيئة، إما أن يعطى مسألته التي سأل، أو يرفع بها درجة،  :))دعاء المسلم بين إحدى ثالث
 ؟نعم (أو يستعجل( ،أو بإثم ،بقطيعة رحم ما لم يدع  

 ......:..طالب
 يعني جدب وقحط. ((اللهم اجعلها سني كسني يوسف))، نعمقحط السنين، نفسه، 

 ......:..طالب
أعظم  ات معروف عنه أنه يصلي، يبحث، يبحث عن هذه المواضع، بل ذكر عنه ابن عبد البر شيئ  ال، هو ثب

 من ذلك، ما دام يكفكف الدابة، هللا المستعان.
 

 شرح: باب العمل في الدعاء:
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام مالك 

 باب العمل في الدعاء:
 أدعو وأنا -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد رآني :قال دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني
 .فنهاني ،يد كل من صبعأ ،بأصبعين وأشير

 من ولده بدعاء ليرفع الرجل إن: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني
 ".فرفعهما السماء نحو بيديه :وقال ،"بعده

}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل  ،اآلية هذه أنزلت إنما: "قال هأن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك عن وحدثني
 ".الدعاء في [( سورة اإلسراء556)] {ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل 

 .فيها بالدعاء بأس ال :فقال المكتوبة الصالة في الدعاء عن مالك وسئل :يحيى قال
 فعل أسألك إني اللهم)) :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
ذا ،المساكين وحب ،المنكرات وترك ،الخيرات  ((.مفتون  غير إليك فاقبضني فتنة الناس في أردت وا 
 كان إال هدى إلى يدعو داع   من ما)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن بلغه أنه مالك عن وحدثني

 مثل عليه كان إال ضاللة إلى يدعو داع   من وما ،اشيئً  أجورهم من ذلك ينقص ال ،اتبعه من جرأ مثل له
 ((.اشيئً  أوزارهم من ذلك ينقص ال أوزارهم
 ".المتقين أئمة من اجعلني اللهم" :قال -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ،العيون  نامت" :فيقول الليل جوف من يقوم كان -رضي هللا عنه- درداءال أبا أن بلغه أنه مالك عن وحدثني
 ".القيوم الحي وأنت ،النجوم وغارت

  "العمل في الدعاء :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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 صبعأ ،بأصبعين وأشير أدعو وأنا عمر بن هللا عبد رآني :قال دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثني"
ألنه ينافي التوحيد، ال  ؛، فنهاه عن ذلكبسبابتيه ،بيديه كلتيهما ،فنهاني، يشير باإلصبعين، "فنهاني ،دي كل من
لكن المطلوب التوحيد، واإلشارة إلى التوحيد بأصبع واحدة، فالواجب في الدعاء األصل فيه إما  ،إنه شرك :أقول

أكثر من مائة حديث في رفع اليدين في الدعاء أن يكون برفع اليدين، وتواترت األحاديث في ذلك، وفي الباب 
يستحيي أن يرد عبده إذا رفع يديه  -جل وعال-جمعت في رسائل مستقلة، فإما أن يكون برفع اليدين، وهللا 

 ، وقد ورد-جل وعال-وبسطهما عالمة للتضرع والرغبة إلى هللا  ني خاليتين، إما أن يكون باليدين، يعاصفر  
من تتناول  يديه: "ثكلتك أمك اقال لشخص رافع   أثر عن بعض السلف أنهنه قول شاذ، إنكار رفع اليدين، لك

ال فاألصل في رفع اليدين ابعيد   ابهما" ولعله رآه بالغ في رفع اليدين، حتى كأنه يتناول شيئ   ، فقال له ذلك، وا 
}اْدُعوِني  ..، ال بد مناخائب  وقوله، مفهومه أنه ال يرده  -عليه الصالة والسالم-الثبوت القطعي من فعل النبي 

واإلجابة إما أن تكون بعين ما طلب، أو أن يدخر له نظيره في الجنة، أو يدفع  [( سورة غافر06)] َأْسَتِجْب َلُكْم{
  .عنه من السوء ما يقابله

اء برفع إن لم يكن الدعحديثان ضعيفان ال تقوم بهما حجة،  فيه وجه باليدين بعد الدعاء فال يثبت،الأما مسح 
 على معنى التوحيد، قاله الباجي. يدين فليكن باإلشارة بأصبع واحدةال

: -عليه الصالة والسالم-في تشهده أشار بإصبعيه فقال له النبي  اعن أبي هريرة أن شخص   اوروي مرفوع  
ن كان موقوف  فوعلى كل حال نعم هذا مرفوع،  أحد(( ،))أحد له المرفوع على ابن عمر إال أنه يشهد  االحديث وا 

 ما تقدم،هو ما يقتضيه التوحيد ممن حديث أبي هريرة، والمعنى صحيح، فاإلشارة إلى الواحد بأصبع واحدة، و 
 نعم؟
 ......:..طالب
أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أنكر عليه رفع اليدين في الخطبة، أما رفع اليدين في خطبة االستسقاء  نعم،

 أن المصلين كلهم يرفعون أيديهم في خطبة االستسقاء، هذا ثابت في الصحيح.ثابت، نعم، وحتى من الجلوس 
 من ولده بدعاء رفعليُ  الرجل إن: "يقول كان المسيب بن سعيد أن سعيد بن يحيى عن مالك عن وحدثني"

أو علم  ،))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، معلوم أنه بعده من ولده بدعاء رفعلي   "بعده
يحرص اإلنسان على الصدقة الجارية المستمرة  ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(( ))أو ولد صالح يدعو له((

يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي النافع،  ،التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر األجر، علم ينتفع به
يكون له مثل أجورهم، نعم، ويحرص على ، ويحرص على أن يعلمه الناس، ل-عز وجل-في ذلك هلل  امخلص  

 التأليف الذي ال ينقطع ثوابه.
ئه، فإذا لم يحرص على تربية ينتفع بدعا افيحرص على تربية ولده حتى يكون صالح   ))أو ولد صالح يدعو له((

ما لو كان هو ليس انتفاعه مثلفدعا له ال شك أنه ينتفع بهذا الدعاء، لكن  د هللا له الصالحفصلح الولد، أراولده، 
بِ  اْرَحْمُهَما{: -جل وعال-ولذا في قوله  ؛السبب في صالحه أو ألمر من  ؟عبث [( سورة اإلسراء26)] }َوُقل ره
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لناس، الشخص الذي ال لهذا األمر، وهذه يغفل عنها كثير من ا [( سورة اإلسراء26)] }َكَما َربهَياِني َصِغيًرا{ األمور؟
 م وال بدعائهم.قد ال ينتفع به يربي أوالده

من إطالق القول على الفعل، ومنه ما جاء في صفة التيمم فقال بيديه هكذا، إطالق القول أي أشار،  "وقال"
المدعو في جهة العلو، مستو  على عرشه  -جل وعال-ألن هللا  "فرفعهما السماء نحو بيديه"على الفعل، أشار 
 من خلقه. فوق سماواته بائن  

}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل  :اآلية هذه أنزلت إنما: "قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن لكما عن وحدثني"يقول: 
( سورة 556)] {َواَل ُتَخاِفْت ِبَها} يشق عليك بحيث تنقطع ار بها جهر  ال تجه [( سورة اإلسراء556)] {ُتَخاِفْت ِبَها

يعني  [( سورة اإلسراء556)] {اْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل وَ } تخفض بها صوتك بحيث ال تسمع نفسكيعني ال  [اإلسراء
في كتاب الدعوات،  -ارضي هللا عنه-ووصله اإلمام البخاري عن عائشة  ،أرسله مالك "الدعاء في" اوسط  
-عليه الصالة والسالم-ولذا لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم  ؛التوسط في الدعاءأن المطلوب  :وفيه
أرفقوا بأنفسكم، اإلنسان يتوسط في أموره  :يعني أربعوا ((اوال غائب   اإنكم ال تدعون أصم   ،)أربعوا على أنفسكم): 

 [( سورة لقمان51)]}ِإنه َأنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{ ولذا جاء  ؛كلها، ورفع الصوت ليس مما يحمد به اإلنسان
وع، وال يسمعون إال مع رفع د الحاجة إلى رفع الصوت بحيث تكثير الجمفليس مما يمدح به اإلنسان، نعم عن

مع األسف أن بعض األئمة من فال، إليه الحاجة  ة الداعية إليه، وأما إذا لم تدع  هذا مطلوب للحاج الصوت
الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أن تكون اآلالت التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص، 

، وهذا الصوت إذا زاد عن حده فهو منكر، وهذه اآلالت التي أدخلت في العبادات اها الصوت جد  يرتفع ب
الخاصة، إنما أدخلت للحاجة، فيكفي منها قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فال، وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل 

ادة محضة ينبغي أن تصان من المؤثرات الصوتية والصدى وترديد الصوت، كل هذا ال ينبغي هذا؛ ألن هذه عب
}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت عن المحدثات، نعم دعت الحاجة إلى مكبرات الصوت، الحاجة تقدر بقدرها، 

المصلين، كثير من الناس يصدع رأسه من شدة الصوت، بل بعض الناس يزعج  [( سورة اإلسراء556)] ِبَها{
في بعض المساجد عنده نصف صف، ومع ذلك يأتي بالسماعات واآلالت بعضهم ال يستطيع مواصلة الصالة 

إضافة إلى كونها فوق الحاجة تدخل في حيز السرف ؟ يعني مبالغات لماذا ،ويكثر من السماعات ،القوية
خمسين ألف وما أدري، يعني غير مقصود، هذا  ؟وعندنا كذا، مكبرات على ما أدري كم وعندنا كذاوالخيالء 

 فينبغي أن يالحظ نفسه.غير مقصود 
يعني توسط في أمرك في الدعاء،  [( سورة اإلسراء556)] {}َواَل َتْجَهْر ِبَصاَلِتَك َواَل ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبياًل 

وهذا أرسله اإلمام مالك ووصله البخاري عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن المطلوب 
نما أنزلت هذه اآلية في ط في الدعاء بين الجهر و سالتو  المخافتة فيسمع نفسه؛ ألن ذلك أقرب إلى اإلخالص، وا 

ال  -عليه الصالة والسالم-الدعاء، هذا بيان لسبب نزول اآلية، وسبب النزول له حكم الرفع، لماذا؟ ألن النبي 
 :-رحمه هللا تعالى-ا يقول حافظ العراقي ولذ ؛في الموضوع، إذ النزول إنما يكون عليه ابد أن يكون طرف  

 وعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا فســـــــــــــــــره الصـــــــــــــــــحابي
 

ـــــــــــ  ـــــــــــى األســـــــــــبابِّ  ارفع   فمحمـــــــــــول عل
 ج
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ألن من أهل العلم من يحكي كالحاكم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، لكنه محمول على أسباب النزول، أما 
 .اق  فال يكون له حكم الرفع مطل ،بعضه يدرك من لغة العرب ،التفسير ذاته فيدرك

نعم، يقول الباجي: ، "فيها بالدعاء بأس ال :فقال المكتوبة الصالة في الدعاء عن مالك وسئل" :يحيى قال"
سواء  كان  ،المكتوبة وغيرها من الصلوات يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياهكما قال ال بأس بالدعاء في وهذا "

في السجود، وبين السجدتين، وبعد الفراغ  "،الدعاءذلك من القرآن وغيره، وينبغي أن يكون الدعاء في مواضع 
ال باس، لكن يدعو في غير  ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء))وقبل السالم، يدعو بما أحب،  ،من التشهد

أس به في الصالة، يعني في موضع موضع الدعاء، في ركن القيام يدعو، ما يدعو، المقصود أن الدعاء ال ب
 .دعاءال

يرى أن الدعاء نوع من األذكار، والصالة إنما شرعت لذكر هللا، بهذا وبمثله  -رحمه هللا تعالى-مام مالك كأن اإل
قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصالة، بعد الفراغ من ختم القرآن يدعو بما أحب؛ ألنه عند ختم القرآن كما 

بل الركوع موطن للدعاء في غير القنوت، في ثبت عن الصحابة دعوة مستجابة، لكن هل الفراغ من القراءة وق
وأراد أن يدعو كما يفعل الناس،  وفرغ من القرآن في تراويح مثال   الوتر؟ نعم، اآلن انتهى من ثنائيةغير قنوت 

كان أهل مكة يفعلونها، وقيل له: أال يكون دعاء  -رحمة هللا عليه-ومعروف في مذهب اإلمام أحمد يقول اإلمام 
 ، نعم؟..هذا من مواضع الدعاء؟ الذي ينكرل ان، فهي الوتر؟ قال: ال، ليكون لنا دعاءختم القرآن ف

 ......:..طالب
ال شك أن هذا ما  القرآنفي الوتر، وفي صالة الصبح، في صالة الصبح، هذا قنوت نوازل، لكن دعاء ختم  نعم

ل قائل: إنه ما حفظ عنه بعد أنه قرأ أنه دعا بعد ختم القرآن، وقد يقو  -عليه الصالة والسالم-أثر عن النبي 
  .كامال   االقرآن متتابع  
 طالب:.......

 ،فيه شيء -عليه الصالة والسالم-في العرضة األخيرة هو ليس في صالة، الدعاء بعد الختم ما ثبت عن النبي 
رضي هللا - ال من قوله وال من فعله، إنما أثر عن أنس، وأن له عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وكان أنس

الكالم في هو في الصالة هذا الكالم، يجمع أهله إذا ختم القرآن فيدعو ويؤمنون، ليس في الصالة، ما  -عنه
ال غير مشروع؟ ألن المسألة تباينت فيها اآلراء، نعم، معروف عند الحنابلة دعاء ختم  الصالة، هل هو مشروع وا 

، القنوت مشروع، نعم لكن في ثنائية من كونه في وتر، في وترالقرآن في الصالة في التراويح في ثنائية، دعونا 
عند ختم القرآن اإلمام أحمد يرى أنه دعاء، والدعاء في الصالة ال بأس به كما يقول اإلمام مالك، نعم، وما دام 

دعوة مستجابة لماذا ال ندعو حتى في الصالة؟ لكن هذه أمور توقيفية تحتاج إلى نص، ليست خاضعة 
  .بدعة بأنه: ، فتركه ال شك أنه أولى؛ ألنه قيل ببدعيته، قيللالجتهاد

 ......:..طالب
مام من ، فعلى كل حال هذا يفعله بعض الناس، إذا فرغ اإلةإذا انصرف قبل اإلمام مشكلة، ما يكتب له قيام ليل

ن، يعني يشق عليه تشهد وسلم، ثم يشهد دعوة المسلميو نوى االنفراد ثم ركع وسجد  قراءة آخر سورة في القرآن
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 ، فإذا فرغ اإلمام من دعائه لحقهأن هذه الجموع الغفيرة تؤمن وهو ال يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس
ولم  خرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل اإلماموركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أ

 يتلبس ببدعة على القول اآلخر.
 ......:..طالب
، غير معروف ، ثبت، هذا ليس له أصل أصال  -عليه الصالة والسالم-يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله  فرق 

، لكن هم يقولون مثل كالم مالك: ال بأس بالدعاء فيها، واإلمام أحمد قاله، وكان أهل مكة يفعلونها، ومع أصال  
 ي هذا.هذه تجتمع من يرى أن ذلك ال بأس به، وعلى كل حال كل على مذهبه ف

 ......:..طالب
فااللتزام، التزام دعوات معينة مكتوبة ال يحاد عنها وال يزاد عنها وال ينقص في  وهللا ما دام أصله غير موجود

ومن ترك فهو على  ،يعني تبرأ الذمة بتقليدهم ،على كل حال من فعل فقد سبقه أئمةموضع يزيد األمر، هذا ال
بن الشيخ محمد افي رسالة اإلمام عبد هللا بن محمد فيقنت، يتابعه، ، األصل، يعني كونه شافعي المذهب مثال  

لماذا؟ ألن الطمأنينة  "وال نصلي خلف من ال يرى الطمأنينة في الصالة"بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: 
يمكن  ألن هذه لها أصول يعني ؛"ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في صالة الصبح"ركن، 

 هذا هو الذي في النفس منه شيء. أصل له أصال  تجد لها أصل في الشرع، أما الذي ال 
يعني إذا كان الخالف بين فاضل ومفضول الخالف شر، إذا كانت بين سنة وبدعة فالخالف خير، على كل 

م نع أن يرى الحرمة، لكن الخالف شر في فاضل ومفضوليرى الحرمة، ما يلزم ظني حال هو صلى ألنه ما 
قال به أئمة، وعملت  ة ما يأتي، وعلى كل حال من اقتدىترتكب المفضول ألن الخالف شر، أما في سنة وبدع

نعم وال يجهل وال ، المال يبعد  اأيض  الدليل،  واهات :، يعني ما يثرب عليه وال يالم، لكن من قالابه األمة قرون  
ال هذا مطلوب وال هذا من الطرفين، د يحت من الطرفين، جألن بعض الناس يحت ألنه على األصل؛ يضلل؛

لفقه من أهل ا يما وأن الذي أفتى بها يعني ما هممسألة ال يشد فيها، نعم، ال سأنا أقول:  هللا هذامطلوب، و
مع الهيئة، إنها كانت في  -رحمه هللا-خ عبد العزيز قال بها: الشياألثر، يعني ممن المحض، من أهل الفقه و 

إنسان متعصب،  :وهو من أئمة األثر، ما هو يقال ،قال بها الشيخيعني التراويح، وممن  الوتر ثم حولت إلى
ألن األصل أن  ال تفعل معه األصل؛ نها: إالذي يقولأنه معصوم، فالمسألة مثلما سمعتم، لكن ال يعني 

 -إن شاء هللا-برأ الذمة إنها تفعل اقتدى بأئمة وت :يجدوا، والذي قال نالعبادات توقيفية وهاتوا ما يدل عليها ول
 بتقليدهم.

 ......:..طالب
 الدعاء في الصالة؛ ألنه يؤثر في السامع؟

 ......:..طالب
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، لكن ترتيل الصوت وترقيقه من -جل وعال-بأس، بس ال يلتزم أحكام التجويد ليشبه كالمه بكالم هللا  هما في
لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه ويتأثر بقراءته ويتغنى به ، رفعه الزائد نعم، اأجل تأثيره في السامع ما فيه شيء أبد  

 هذا مطلوب.
ولعبد هللا بن يوسف وطائفة عن مالك عن  ،كذا ليحيى هغعن مالك أنه بل "بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 

 فعل أسألك إني اللهم)) :فيقول يدعو كان -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن" يحيى بن سعيد أنه قال:
 ،أن يوفقه لفعل الخيرات -جل وعال-والقدرة على فعلها، يسأل هللا  ،فعل الخيرات: يعني التوفيق لها "((لخيراتا

؛ ألن اوترك المنكرات صار تقي   ،المنهيات، فإذا فعل الخيرات ((المنكرات وترك)) على فعلها، اوأن يجعله قادر  
-يسأل هللا (( المساكين وحب)) ،إنما يتقبل من المتقين -جل وعال-وترك المحظور، وهللا  ،التقوى فعل المأمور

أن يحبب إليه المساكين، وأن يحببه إليهم، وحب المساكين: يعني حبي للمساكين، ويحتمل أن يكون  -جل وعال
وله، حب المساكين لي، حب المساكين ن إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعالمراد حب المساكين لي، فيكون م

 ساكين، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، وكالهما مطلوب، كالهما مطلوب،لي أو حبي للم
ذا)) ذا أدهذه رواية،  ت((أدر  وا  أدرت من اإلدارة يعني  ((مفتون  غير إليك فاقبضني فتنة الناس فيرت ))وا 

اقبضني إليك غير ف))بالء ومحنة وشر،  ((في الناس فتنة))من اإلرادة  ))أردت(( :أوقعت، الرواية األخرى 
مفتون عن ديني وال ممتحن؛ ألن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه، فيؤثر دنياه على دينه،  ((مفتون 

أن يقبضه غير مفتون، هذا مثلما ترون عن يحيى بن سعيد أنه قال: أن رسول هللا، فهو  -جل وعال-فيسأل هللا 
صحيح ثابت من حديث عبد "ره، يقول ابن عبد البر: عن ابن عباس، أخرجه الترمذي وغي امرسل، وورد مرفوع  

حديث اختصام  ،وهو جزء من حديث طويل "الرحمن بن عايش وابن عباس وابن ثوبان، وأبي أمامة الباهلي
المأل األعلى، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل من أنفس ما كتبه ابن رجب، وكل ما كتبه نفيس، 

ابن عبد  -مثلما تسمعون -صححه والحديث على طالب العلم أن يعنى به،  ،عظيموشرحه  ،وهذا الحديث عظيم
، راجع الترمذي وتجد الحديث طويال  أنت على كل حال ، -رحمه هللا تعالى-الشيخ األلباني  اوصححه أيض   ،البر

 هذا حديث اختصام المأل األعلى.
ما يهتدى به، ويستدل على  "((هدى إلى يدعو داع من ما))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا "

))من دعا إلى هدى فله مثل أجر من  ((اتبعه من أجر مثل له كان إال)) -عز وجل-الطريق الموصل إلى هللا 
بخالف من سن سنة  وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(( ن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها،ومن س)) ((اتبعه

من الناس من تكتب  ،[( سورة الليل6)] }ِإنه َسْعَيُكْم َلَشتهى{ل بها إلى يوم القيامة، سيئة فعليه وزرها ووزر من عم
لكن  [( سورة األنعام506)] }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى{له األجور قرون، ومن الناس من تجري عليه األوزار قرون، 

 ة الناس يبشر.هذا عمله، هو تسبب في إضالل الناس يتحمل، تسبب في هداي
، -جل وعال-لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع، وهذا فضل من هللا  ((اشيئً  أجورهم من ذلك ينقص ال))

، نعم في أمور الدنيا يحتاج إلى أجرة المثل على األقل، لكن ر الدنيا من دلك على خيربخالف أمور الدنيا، أمو 
 داع من وما))واسع،  جرك، فضل هللا ال يحد، فضل هللا، وله مثل أمن دلك على هدى حصل لك األجر كامال  
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 ينقص ال أوزارهم مثل عليه كان إال)) ولو لم يبتدعها ،سواء  ابتدعها أو شهرها ودعا إليها ((ضاللة إلى يدعو
نَساِن ِإاله ، وهذا عمله، هذا عمله، -جل وعال-من هللا  عدال   ((اشيئً  أوزارهم من ذلك  َما َسَعى{}َوَأن لهْيَس ِلْْلِ

 هذا من سعيه. [( سورة النجم51)]
 ؟((اال ينقص ذلك من أجورهم شيئً ))يقول: 

 إعراب. نعمما أدري لعله يريد اإلعراب؟ 
 ،المن سن السنة الحسنة من أجور األتباع شيئ   -جل وعال-ال ينقص ذلك الفضل من هللا  ((ال ينقص ذلك))

 مفعول. :افاعل ذلك، وشيئ  
 ".المتقين أئمة من اجعلني اللهم" :قال عمر بن هللا عبد أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"يقول: 

فإن اإلنسان إذا كان  [( سورة الفرقان46)] }َواْجَعْلَنا ِلْلُمتهِقيَن ِإَماًما{: -جل وعال-هو من قوله "يقول أبو عمر: 
مامة تقتضي التابع، وأن يكون في الخير كان له من األجر مثل أجر من اقتدى به من أتباعه؛ ألن اإل اإمام  

، فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، ومعلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر، فعلينا أن ااإلمام متبوع  
عليه الصالة -من يستفيد منه كان أعظم، والنبي  انعنى بهذا األمر، بال شك أن كلما كان اإلنسان أكثر تبع  

-عليه الصالة والسالم-ألنه هو الذي دل الناس على الهدى  ؛جر كل من تبعهله أجر كل من تبعه، أ -والسالم
. 
 وغارت ،العيون  نامت" :فيقول الليل جوف من يقوم كان -عويمر- الدرداء أبا أن بلغه أنه مالك عن وحدثني"

ذا قام من " هذا إالقيوم الحي وأنت، النجوم وغارت ،العيون  نامت"، "القيوم الحي وأنت -يعني غربت- النجوم
 وغارت ،العيون  نامت"الليل، لكن اآلن هل يستطيع أن يقول: نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون اآلن؟ 

الحي القيوم: جاء الذي ال يزول،  :لحي القيوميقول ابن عباس: هو الذي ال يزول، ا "القيوم الحي وأنت، النجوم
في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، نعم، وفي  :القرآنما يدل على أنه االسم األعظم، وأنه في ثالث آيات من 

 طه.
: -جل وعال-وهو الحافظ كما قال  ،الدائم حكمه ،األرضقيوم السماوات و  :ل، وهو من قولهمالحي الذي ال يزو 

 قاله الباجي. [( سورة الرعد55)] }َأَفَمْن ُهَو َقآِئٌم َعَلى ُكلِ  َنْفس  ِبَما َكَسَبْت{
  .وهللا أعلم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهوص


